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 و )الرابطة الفاطمية للدفاع عن الحقوق والحريات اإلنسانية(.

Mobile: 0401337410 منـتـظـــرون 
 يـــومــيـــات
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 …"شرح فقرة: "عافية من كل بالء وسقم ومرض، 
 

النزال نحدثك ل  األدلبة اومهاركة ومنها: دلاء االمام اومهدي )ل نبن  

اوسالم( حبث حدثناك ل  بحد ادلنبنتن  اونبناا بن نراءتن  ينءم لنا نءراء 

وانتهبنا اوى م طع يتءس  باو ن  تنعناونى بنفض ينتنفن ن  لن نبنننا بن نمن نة 

)لنافنبنة من  كن   بنالء وسن ن   لطائات ومنننهنا هنءون  )لن نبن  اوسنالم(:

اض  نه  اونعنهنارات تنتننناول  ومرض و اوشكر ل نى اونعنافنبنة واونننعنمناء(.

:
ً
وههاوة ذوك تتنءسن  بناون ن  تنعناونى  واوشكر ل ى اوعافبة اوعافبة اوال

اذض ثنمنة تنءسن  بناون ن   م  ك   س   ومرض وم  ك  بنالء. باض يعافبنا

اوشنكنر لن نى اونعنافنبنة  ومن  اونهنالء  ثن  من  اوسن ن  واونمنرض  تعاونى

 ول ى اونعمة.
 

ض  ء:
 
  اوشكر اوهالء  وببنهما وبب  اومرض واوس    وببنهما وبب  اض نءضح اوفارق بب  واوسؤال اال

 

مرا جديدا: نح  اآلض امام نص يت م  ظءا ر تهدو و كفنهنا منتنرادفنة كناوسن ن  واونمنرض  وظنءا نر منتن نانسنة: 

 و كها  اذض ونتحدث ل  ذوك. واونعمة اوهالء كاوعافبة واونعمةوظءا ر مت ادا ك
 

 ما بمعنى واحٍد ووك  األمر وبس كهوك  وهد سهق اض ه نا اض  اومرض واوس   وع  او ارئ و دلاء يبب  اوب  اض

حرا االسالم ل ى ا هاع اوحاجات اوتط يتءس  بها اودالط اوى او   تعاوى او حتى ما ال يهكر  تفسر وننا منا ينرد 

فط  ها اودلاء وغبر  م  لرض اوحاجات اومتماث ة م  جانب واومت انسة م  جاننب ثناض واونمنسنتن ن نة من  جناننب 

 باوشدا اونكنهنبنرا كناونمنرض 
ً
 او اض يكءض مصحءبا

ً
 او لاديا

ً
ا اض يكءض لابرا

 
 اض ما يعرض و هدض م  اوداء ام

ً
ثاوث  فمثال

 وهوك ن د اض  ها اوم طع م  اودلاء تءس  باو   تعاوى باض ين ه هنارئ اوندلناء من 
ً
اونهي  )اونمنرض( اومزم  مثال

 و  ل  اومرض اوعابنر  و نها  )اوس  (  ء داء لابر وم 
ً
اوهي  ء داء مزم  او كما ي ال و  اومرض اومزم  تمببزا

 ل  مدى 
ً
: تعهبرا

ً
يعنط كما كررنا اض اودلاء يحرا ل ى انتشال او ارئ و دلاء م  اومرض اوعابر وم  اومزم  اي ا

 اورحمة االوهبة.
 

  نننننننا نننن نننفنننل ننننانننرك اونننى اض اونننمننن نننطنننع اونننهي ننننتنننحننندث لننننننن  االض هننند سنننفل اوننن ننن  تنننعننناونننى هنننهننن 

ر اوكام  وراء ذوك؟ هه  حديث  ل  اوهالء ك    طء: اوبالا م 
 
 اومرض واوس    فما  ء اوس

 

  وهد ينسحب ل ى اوداء ووك  فنط اونحناونتنبن  فناض اوندلناء ذكنر  اض مصط ح او ءاب:
ً
ا مط  ا

 
)اوهالء(  يعنط: اوشد

  ث  اومصداق بو اونماذج من  و ما:
ً
 لاما

ً
 لنءانا

ً
اومرض واوس    و ء اس ءب بالغط و  ب مبت  دوض ادننى  اوال

 االنت ال م  اوعام اوى اوباا )يا   فط وغة ل   اونفس( احد االساوبب اوتط يست بب وها اونعن ن  فنط 
 
 ك ألض

 من   اوهالء واومرض واوس   ادراك  وأل باء  اومه  ن د اض اودلاء بعد اض ينتهط م  اوحديث ل 
م
يت   اونى او ند

ر اودلاء ل  ذوك. ل ى ذوك باالضافة اوى تح بق)اونعماء(: اوشكر م  اوداء  ث  اوعافبة ذوك و ء:
 
 كما له

 

ط اوهي س ك  اودلاء يت م  لنصر )اوت اد( و)اونتن نابن ( ولنننصنر )اونتنمناثن ( 
 
 نا ن فل نارك اوى اض االس ءب اوفن

ر وك اض تتفم  ف رات اودلاء ألمكنك اض تالحظ بفض اودلاء لندما ذكر مصط نح
 
جنعن ن   )اونهنالء( بطهبعة اوحال  ووء هد

اونتنط  )اونننعنمناء( اوهي ورد فط بول اونفن نرا  ثن  ذكنر لنهنارا اوهالء  ط ههاو  )نعماء(  اي: اناونعمة م اب  لهارا

 ونالول اي: بنعند اض ينتنءسن  اوندلناء بناون ن  
ً
وردت فط آخر اوف را فبكءض اوت اب  بب  ضدي  ويكءض اونثناننط جنءابنا

و   تعاوى ل ى ما انع  و كها باونسهنة اونى منا ورد من   اوشكر يت   بعد ذوك اوى اوهالء: تعاوى باض ين ه  م 

)اونعنافنبنة( منننهنمنا و نها  و   تعاوى لن نى اوشكر حبث ات   اودلاء بعد ذوك اوی اومرض واوس   االستعاذا م 

  ء منتهى او ماوبة فط اس ءب اودلاء: كما اوضحنا.
 

بعد ذوك يت   م طع اودلاء اوى لرض حاجات اخرى نحدثك لنها فط و اءات الح ة اض  اء او   تعاوى  سنائن نبن  

واوس    واض يءف نا اوى  كرنا إيا  و عافبة اوتط متعنا بها وو نعنمنة  واومرض اوهالء او   تعاوى اض ينتش نا م 

اوتط بغدهها ل بنا كما نسفو  تعاونى اض ينءفن نننا اونى منمنارسنة اونطنالنة واونتنصنالند بنهنا اونى اونننحنء 

 اومط ءب.

 ( من شرح أدعية اإلمام المهدي عليه السالم58الحلقة )



 عبق مهدوي من مناسبة اليوم:

 وظائف األنتظار: 

 الحوزة العلمية وإمام الزمان:

م  خالل ترببة اوءاودي  اللفاوه  ل ى اوث افة اومهدوية ي ب اض يركنزوا 

ل ى لدا ن اط مهمة منها اض يرغب االلفال باوشعءر بفنهن  منحنهنءبنءض 

ودى االخري  و وهها اوسهب ي ب ل ى االم و االب اخهار الفاوه  بءجءببة 

محهة امام زمانه  )ل   او   فرج  اوشريف( بعد منحنهنة اون ن  سنهنحنانن  و 

تعاوى . إذا همننا بنتنطنءينر  نها اوشنعنءر وندى األلنفنال   بناونتنفكنبند سنء  

نبنهنروا اوالد ن  بن نغنة 
ا
يعتهروض اإلمام اومهدي)ل   او   فرج ( بف   صديق وه  . ين نب لن نى اونءاوندين  بض ي

تتناسب مع المار   بض اوشبص اوهي معنك فنط كن  منكناض واونهي يسنمنعنك ويسنالندك فنط كن   نطء  نء 

اإلمام اومهدي. إذا بدرك اوطف  بو اومرا ق بض اإلمنام ينحنهن  ويسنانند  فنط كن  منكناض   لن نى بسنا  رغنهنتن  

  سب ترب م  اإلمام ويتءاص  مع .
ً
 اوفطرية فط بض يكءض محهءبا

 ما هي فلسفة االلتفات في دعاء العهد؟
 

: جاء فط دلاء اوعهد: )او ه  ب غ مءالنا اإلمام اوهادي اونمنهندي اون نائن  س
بفمرك ص ءات او   ل ب  ول ى آبائ  اوطا ري (  وكناض حنق اوسنبناق بض نن نءل: 

 ف ماذا تغبرت اوصبغة م  اومبالب اوحاضر إوى اوغائب؟…( )ص ءاتك ل ب 
 

 الجواب
اوهي ينت   فب  اومتك   م  بسن نءب كنالمنط   –ج: ما جاء فط اودلاء اوشريف  ء م  بساوبب االوتفات اوهالغط 

فإض اودلاء كاض بفس ءب اوبطناب   وونكننن  فنط اونفن نرا اونمنهكنءرا تنحنءل إونى بسن نءب   –آلخر ألج  نكتة معبنة 
 اوغبهة .

 صالا او   تعاوى ل ى خات  بووبائ  ) برواحنا فدا  ( ممنا ال تننناونهنا األذ ناض    ووع   اونكتة فب  :
 
اوتنهب  ل ى بض

 فهط وم هءوبة كنهها ب ه  باوشطء اوغائب   اوهي يناسه  اوحديث لن  بفس ءب اوغبهة .
 

  ووع   اونكتة  ط :
ً
 اوصالا اإلوهبة ل ب  ) ل ب  اوسالم ( مت ررا ثنابنتنة منننه األزل   وونبنسنل بمنرا

 
اوتنهب  ل ى بض

 ي ارض دلاء اودالط   فناسهها بس ءب اوغبهة اومشعر باوت رر دوض بس ءب اوبطاب اومشعر باوحدوث .
ً
 حادثا

وباو م ة فإض بس ءب االوتفات يفتح اوهاب بمام نكات كثبرا   يمك  استنهالها م  اونص   وإض ون  ينمنكن  اون نزم 
 بفنها م صءد اومتك   ل ى نحء او طع .

 بب  بض يمءت اإلنساض لن نى دين  اإلسنالم

 وبض يمءت ل ى دي  او ا  بة

 خطءا واحدا...

  ل ى إمام اوزماض...
ُّ
 اسمها اوتعر

إمامة ك   زماض ف د ورد لن  رسنءل اون ن   

 ص  او   ل ب  وآو  

 منن  مننات وونن  يننعننر  إمننام زمنناننن  مننات 

 مبتة او ا  بة 

 ٦٧٣ا ١بصءل اوكافط : ج

 وال تءجد مبتة بصعب م   ه  اومبتة! 

 



 

نشننر وزيننر اوننبننارجننبننة األمننريننكننط  مننايننك  - ننفنن نننننا

بءمهبنء  هنائنمنة بناوندول اونمنثنبنرا ون ن ن نق  فنط منا 

يننتننعنن ننق بنناوننحننريننات اونندينننننبننة  وكنناض منن  ضننمنننننهننا 

 اوسعءدية.

 

اوبءم  تصنف اوءالينات “ وهال بءمهبء فط تغريدت : 

اومتحدا بنءرمنا واوصنبن  وبرينتنرينا وإينراض وننبن نبنرينا 

وجمهءرية كءريا اوديم رالبة اوشعهبة وبناكسنتناض 

واوننمننمنن ننكننة اوننعننربننبننة اوسننعننءديننة ولنناجننبننكننسننتنناض 

وتركمانستاض  كدول مثبرا ون ن ن نق بنمنءجنب هناننءض 

الرتننكننابننهننا  1991اوننحننريننة اونندينننننبننة اونندووننبننة  وننعننام 

 ”.انتهاكات منه بة ومستمرا وفاضحة و حرية اودينبة

 

اوتزام اوءاليات اومتحدا باوحرية اودينبة ال يتزلزع  وال ينهغط اوسماح ألي دوونة بو كنبناض “ وبضا  فط تغريدت : 

بمالح ة اونا  دوض ل اب  بسهب معت داته   وتاهر  ه  اوتصننبنفنات اوسنننءينة  بنن  لننندمنا ينتن  منهناجنمنة 

 ”.اوحرية اودينبة  فإننا سنتحرك

 بالحرية الدينية.. وردود” مثيرة للقلق“أمريكا تصنف السعودية  حدث اليوم:

 براعم االنتظار اليوم ينصبون العزاء الستشهاد بطل من أبطال اإلسالم وهو جعفر بن أبي طالب

 براعم  األنتظار.. أمانتنا:


